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1. Pogoji sodelovanja

Na tekmovanjih Mtadi in knretijstvo sodelujejo 3-dtanske ekipe mladih s podeielja, ki se
pri.iavijo na izpostavijavne stuZbe kmetijskega svetovanja ati pri tokalnem dru5tvu podeZetske
mladine. Tekmovatci morajo biti itani druStva, ki je vitanjeno v Zvezo slovenske podeZetske
m[adine (zspm).
Dve osebi tekmovalne ekipe na dan kviza ne smeta biti starej5i od 20 tet (tahko pa na dan
kviza praznujeta zo. rojstni dan), za tretjo osebo tekmovatne ekipe pa je starostna omejitev
med 15 in 29 tet. Za lanskoletno zmagovatno ekipo driavnega tekmovanja starostne omejitve
ne vetjajo.

Tekmovatci [ahko tekmujejo na dveh ravneh
- regijski oz. obmodni,
- drZavni.

Regija ekipo, ki 1o bo zastopala na drZavnem kvizu, izbere z regijskim kvizom ati se o
predstavniku dogovori (dotoci iz Zreba, medsebojni dogovor). Regijska tekmovanja se
izvedejo, ie se na tekmovanje prijavita dve ekipi ali ved - na tekmovanje vi5je ravni se uvrsti
prvouvr5iena ekipa. Regijska tekmovanja potekajo po istih pravitih kot vetjajo za dr2avno
tekmovanje in se organizirajo za nastednje regije: Primorska z Notranjsko, Gorenjska,
Dotenjska, Bela krajina, Posavje, celjska, Koroika, podravska, pomurska ter
Osrednjeslovenska regija.

2. Potek tekmovanja

Regijska tekmovanja se letos izvedejo do 8. aprila 2023, po priporoditih NIJZ. Driavni kviz Mtadi
in krnetijstvo bo22.aprita 2023,v 5portni dvoraniSeniur. Na drZavnem tekmovanju sodetujejo
ekipe v enaki sestavi. Brez predhodnega izbora tekmuje tudi zmagovalna ekipa drZavnega
tekmovanja iz leta 2022.lzvedba kviza bo predvidoma v iivo.

Pravila in razpise tekmovanj na regionatni ravni pripravijo organizatorji: tokatno druStvo
podeietske mladine in javna stuZba kmetijskega svetovanja. Strokovno komisijo na
tekmovanjih sestavljajo organizatorji in strokovnjaki.
Pravilnik drZavnega tekmovanja in literatura je na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske
zbornice Stovenije:www.kgzs.si inZveze slovenske podeZetske mladine: www.zsom.si.

3. Literatura

Celotno zbrano gradivo:

A) MLADI KMFflE 0oZe Odko, Doris Letina)

B) KROMPIR (Marija Kalan, Peter Dotnidar)

C) 30-OBLE[NICAZSPM (Eva Kutnar, Katja Sturm)
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D) PASNISTVO NATEZJE DosToPNtH PASNtKtH (ratjana pevec, Anton Zavodnik)

Organizatorji tekmovanj tahko poteg predpisanih vsebin vktjucijo tudi druge vsebine, te da
pravi tas obvestijo tekmovalce.

Predpisana Iiteratura je teknrovatcem na v0tj0 na Kmetijsko gozdarskih zavoclih, na
izpostavah Kmetijsko svetovalne sluZbe in v elektronski obliki:

https://drive.googte.com/drive/fotders/157h VDN2kFssc44 -h3vzbMaBdFTurFD?usp=sharinq

Zveza slovenske podeZetske mladine (ZSpm), Kmetijsko gozdarska zbornica Stovenije (SCZS),
Dru5tvo kranjske in trZi5ke podeZetske mladine (nrrpu) in Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije Knretijsko gozdarski zavod franj (KGZS - Zavod KR)vabimo, da se mtacli prijavite in
pomagate obtikovati pestre in zanimive prireditve po vsej Stoveniji.

Ljubtjana, 15.2.2A23

Barbara Lombar,
predsednica DKTPM

Mitja Kadoic,
direktor KGZS -

Anja Mager,
predsednica ZSPM
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